
 ؟ (( فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ))ما معىن قوله تعاىل:  السائل :

يعين كذبوا الرسل ، بعضهم كذبوا الرسل وبعضهم قتلوا . السائل: الذي بعده ؟ الشيخ: الذي بعده  الشيخ :

  السائل: ما هو يف سياق واحد ؟ الشيخ: بلى لكن مستقل عنه . ؟ ويش مستقل

 (( ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ))ما رأيكم فيمن فسر الفرج يف قوله تعاىل عن مرمي:  السائل :

  جيب الدرع ؟

 (( وأحصنت فرجها ))ملاذا حنرف ؟  ؛ الشيخ:الفرج املعروف  السائل: ؟ وما املراد به يف اللغة العربية الشيخ :

السائل: هذا من باب بالغة القرآن ؛ ال أبدا  مشكلة يعين ما أحصنت إال جيب الدرع والفرج جيب حقيقي ؟

هو الذي قد يقال ال يلزم أن جربيل عليه السالم  (( نفخنا فيه من روحنا ))هذا من باب غباء والت . ز؛ اآلن 

فتح ثوا ونفخ يف الفرج نفسه ، ما يلزم ؛ قد ينفخ من اجليب ويصل إىل الفرج ؛ لكن طريق احلمل هو الفرج 

  يب .الشك ، ليس اجل

ما قولكم يف احلديث الذي يف صحيح مسلم أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم رأى الدجال يطوف  السائل :

  بالبيت والدجال مل يأت بعد ؟

ويش وجه احلديث ألن الرأيان فيها واحد ؛ لكن الرسول عليه الصالة والسالم مل يرى  يقال ما أدري الشيخ :

سيأيت فيما بعد وهو ممنوع من دخول مكة ؛ وهلذا احتج ابن صياد بأنه ليس  الدجال بعد الرسول ألن؛ حقيقة 

  املسيح الدجال بأنه يف املدينة وذاهب إىل مكة .

  هل كل صفة ثبتت أا لليهود والنصارى يف الكتاب والسنة أا ثابتة هلم إىل يوم القيمة ؟ السائل :

عاهلم قد يكون يف وقت نزول القرآن أو قبلهم مما يعلمها أما أفعاهلم فال تستمر يعين ما ذكر من أف الشيخ :

املوجودون يف وقت نزول القرآن ويتغري كما اآلن دين بين إسرائيل الذي هم عليه اآلن ليس هو دين الذي جاء به 

 عيسى وال جاء به موسى ؛ السائل: مثل ماذا من األفعال ؟ الشيخ: أفعاهلم ؟ السائل: نعم ؛ الشيخ: اقرأ مثاال

  مما عندهم اآلن ما يكتبون مؤلفة جتدن فيها خمالفة ملا نقل اهللا عنهم يف أفعاهلم .

فيمن جاء من اليهود بعد بعثة النيب صلى  (( ثم عموا وصموا كثير منهم ))أال يكون قول اهللا تعاىل:  السائل :

  اهللا عليه وآله وسلم ؟

ط عليهم العدو أو رمبا يكون هذا أو قبله أيضا ، رمبا يكون هذا أو قبله من بين إسرائيل الذين سل الشيخ : 

  والقحط وغري ذلك . أصابتهم اجلدب

  ال ما يصلح ، الرسل كتب عاهدهم ملا وصل املدينة كتب بينه وبينهم عهد لكن نقضوا العهد .   الشيخ :



  

كفر الذين قالوا إن اهللا هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني   (( لقدأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

إسرائيل اعبدوا اهللا ربي وربكم إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 

  أنصار )) .

فما هو  بني إسرائيل ))(( لقد أخذنا ميثاق أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  امليثاق الذي أخذ اهللا على بين إسرائيل ؟

: (( لقد أخذ اهللا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر امليثاق الذي أخذه اهللا هو يف قوله تعاىل : الطالب

  . )). نقيبا ..

  مثل من ؟ (( وأرسلنا إليهم رسال ))قوله:  الشيخ :

  مثل عيسى وموسى ؛  الطالب :

   ؟؟ تأكد  كيف موسى وعيسى مرسالن إىل بين إسرائيل الشيخ :

  متأكد  الطالب :

  ويش دليلك ؟  الشيخ :

ى قوله موسيف و  ، (( وقال المسيح عيسى يا بني إسرائيل ... ))منها قوله تعاىل عن عيسى:  الطالب :

   عزوجل عن موسى وفرعون ,

  ويف سورة الصف ؟ الشيخ :

ومعروف أن " كلما "  رسول بما ال تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون )) (( كلما جاءهم  الشيخ :

  شرطية تفيد التكرار؛  الطالب :

  أين الشرط وأين جواا ؟  الشيخ :

  هذه جواب الشرط؛  (( فريقا كذبوا ))وجواب الشرط:  (( جاءهم رسول ))الشرط:  الطالب :

  وقيل ؟ 

  وقيل: فعل حمذوف ، وهذا ال حاجة إليه ؛  الطالب :

  ألن الكالم يستقيم بدونه . الشيخ :

) حيث جاء بالفعل املضارع بالقتل وجاء باملاضي (( فريقا كذبوا وفريقا يقتلون )ما احلكمة يف قوله:  الشيخ :

  التكذيب ؟



ءهم النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه يفيد االستمرارية وإم لو جاءهم بعد ذلك رسول لقتلوه فقد جا الطالب :

  وحاولوا قتله يف تقدمي الشاة املسمومة .

  فيها قراءتان ما مها ؟ (( وحسبوا أال تكون فتنة ))قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؛  (( وأال تكون ))و (( أن ال تكون )) الطالب :

  بفتح النون  (( أن ال تكون )) الشيخ :

  بضمها . (( أال تكون ))و الطالب :

  ما وجه القراءتني ؟  يخ :الش

على قراءة النصب تكون " أن " مصدرية و" ال " نافية وهي فعل مضارع منصوب بأن املصدرية ؛  الطالب :

  " أن " خمففة من الثقيلة وامسها ضمري الشأن وتكون خربه . (( أال تكون ))وعلى قراءة 

  أشرنا إىل قاعدة يف " أن " ؟أشرنا يف ضم أو عند الكالم على هاتني القراءتني  الشيخ :

لظن ففيه وجهان: الرفع إذا سبقها العلم يتعني الرفع وتكون " أن " خمففة من الثقيلة ؛ وإذا سبقها ا الطالب :

  ؛ وإذا مل يثبت ال علم وال ظن يتعني النصب وتكون أن مصدرية .والنصب 

  مثل فيما جيب فيه النصب ؟ الشيخ :

  الطالب أال جيادل ؛ قولك: يعجبين من   الطالب :

  ما جيوز أن تقول: ال جيادل ؟ الشيخ :

  ومثال ما بعدها العلم ؟  الشيخ :

  . (( أفال يرون أال يرجع إليهم قوال )) الطالب :

  ومثاهلا بعد الظن اليت جيوز فيها وجهان ؟  الشيخ :

  اآلية ؛  الطالب :

  أي آية ؟  الشيخ :

  ؛  (( وحسبوا أال تكون فتنة )) الطالب :

  صحيح . الشيخ :

  ما هي الفتنة اليت حسبوا أال تكون ؟ الشيخ :

   (( واتقوا فتنة ))عبارة عن عذاب أي عذاب يعاقون به كما قال تعاىل:  الطالب :

  . (( ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ))أي عذابا  الشيخ :



  هو ؟ما  (( فعموا وصموا كثير منهم ))يف اآلية إشكال يف قوله:  الشيخ :

  ؛  (( كثير ))اإلشكال وجود فاعلني وهو أنه أتى بالضمري واو اجلماعة مث أتى بقوله:  الطالب :

  يعين فاعلني لفعل واحد ؟ أيش اجلواب ؟  الشيخ :

والواو عالمة  (( كثير ))اجلواب إما أن يقال إنه على لغة " أكلوين الرباغيث " فيكون الفاعل هو قوله:  الطالب :

  للجمع ، وهذه على لغة غري مشهورة .

  وهل يصح أن نقول ا يف القرآن ؟  الشيخ :

  رجحنا أنه ال يصح ؛  الطالب :

  نعم رجحنا أنه ال يصح ألن القرآن باللسان العريب مبني ؛  الشيخ :

  بدل البعض من الكل ؛  (( كثير ))كون تالوجه الثاين أن يكون الضمري الواو فاعال و  الطالب :

  وهذا أصح ؛ وحينئذ مل يكون فاعالن لفعل واحد. الشيخ :

  ما املراد بالبصري هنا ؟ (( واهللا بصير بما يعملون ))قوله عزوجل:  الشيخ :

  يشمل األمرين: بصر العني وبصر العلم . الطالب :

  ؟ هل يشمل الفعل والقول أو الفعل فقط (( بما يعملون ))قوله:  الشيخ :

  يشمل القول والفعل ؛  الطالب :

  كيف كان القول عمل ؟  الشيخ :

   ألنه عمل اللسان ؛ الطالب :

   لكن ال يكون القول فعال ألن الفعل خاص باجلوارح .  الشيخ :

(( وقال المسيح يا وهذه أخذناها ،  (( لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو المسيح ابن مريم ))قال اهللا تعاىل: 

ذكرنا أنه جيوز أن تكون اجلملة حالية ؛ وعلى هذا يتعني تقدر " قد " أي وقد قال املسيح ؛  إسرائيل ))بني 

((  يعين ولقد قال هلم املسيح . (( لقد كفر ))وجيوز أن تكون الواو عاطفة ويكون " قال " معطوفة على قوله: 

إشارة إىل بالهتهم  ، نداء (( يا بني إسرائيل ))وقوله:  وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا اهللا ربي وربكم ))

(( يا بني إسرائيل اعبدوا اهللا ربي وربكم )) (( إال به ؛ وال ينتبهون  وغفلتهم وأم ال خياطبون إال بالنداء

فعل أمر من العبادة ؛ والعبادة تطلق على شيئني ؛ األول فعل العابد ، والثاين مفعول العابد ؛ فعلى  أعبدوا ))

ول فعل العابد نقول هي التذلل هللا عزوجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وعلى الثاين نقول هي اسم جامد األ

لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة و الباطنة ؛ فمثال يصح أن نقول: إن فعل املصلي عبادة 



بد ، أي مذلل مسهل ميسر ، فمثال املسفلت ويصح أن نقول: إن الصالة عبادة ؛ وأصلها من قوهلم: طريق مع

(( فاعبدوا اهللا ربي وربكم )) (( نسميه طريقا معبدا ؛ الطريق الذي يسفلت ومل يغط نسميه ليس طريقا معبدا ؛ 

(( هنا األليق أن جنعل العبادة مبعىن فعل العابد أو مبعىن مفعوله ؟ األقرب هنا لفعل العابد ؛  اعبدوا اهللا ))

ذكر العبادة مث ذكر العبودية إشارة إىل أن الربوبية تستلزم األلوهية أي أن توحيد الربوبية   ربي وربكم ))اعبدوا اهللا

يستلزم توحيد األلوهية فمن أقر هللا عزوجل بالربوبية لزمه أن يقر بالعبادة ألن الرب جيب أن يكون معبودا ألن له 

بدأ بنفسه ليعرتف عليه  (( ربي وربكم ))وقوله:  . شرع األمر ، له احلكم ؛ فإذا كان كذلك جيب أن يعبد كما

وليس ربا كما يقولون ؛ وقوله: (( اعبدوا اهللا )) مر علينا كثريا بالنسبة لكلمة " الصالة والسالم بأنه عبد مربوب 

اهللا " أن أصلها اإلله ؛ لكن حذفت اهلمزة يف " الناس " من " األناس " ، وكما حذفت اهلمزة يف " شر " من " 

نا كثريا أنه هو اخلالق الرب أيضا سبق ل (( اعبدوا اهللا ربي وربكم ))أشر " ، ويف " خري " من " أخري " ؛ 

هذا من باب التحذير ، اجلملة هنا استئنافية للتحذير  (( إنه من يشرك باهللا )) املالك املدبر الذي له السلطان .

أي منعه منها ؛ ألن التحرمي مبعىن  (( فقد حرم اهللا عليه الجنة ))بأن يعبد غري اهللا  (( إنه من يشرك باهللا ))، 

 (( حرم ))م ، املدينة حرام ، ومنه حرمي البئر أي ما قرب منها ملنع الناس من متلكه ؛ فإذا املنع ؛ ومنه مكة حرا

أي دخوهلا ؛ واجلنة هي الدار اليت أعدها اهللا تعاىل ألوليائه ـ جعلين اهللا  (( حرم اهللا عليه الجنة ))مبعىن منع 

بشر ؛ وماذا يكون إذا حرم اهللا عليه اجلنة  وإياكم منهم ـ فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب

أي الذي يأوي إليه كما يأوي اإلنسان إىل منزله ، النار وهي الدار اليت  (( ومأواه النار ))أين يكون ؟ قال: 

أعدها اهللا ألعدائه اليت وقودها الناس واحلجارة عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما 

ال يعجزون عنه ،   (( ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ))فقد مجع اهللا بني القوة واالمتثال  يؤمرون ؛

كلما أمروا به فهم قادرون عليه ، مث مع ذلك ليسوا قادرين عليه على وجه الضعف بل هم غالظ شداد ـ أجارنا 

(( وما أشار عليه الصالة والسالم بقوله:  (( ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ))اهللا وإياكم منها ـ 

إن كانت هذه اجلملة من قول عيسى ؛ وإن كانت من قول اهللا فهي بيان استحقاقهم  للظالمين من أنصار ))

(( إن الشرك لظلم عظيم لدخول النار ، وأم إمنا استحقوا لدخول النار لكوم ظلمة لشركهم قال اهللا تعاىل: 

هنا هل ميكن أن نقول  (( وما للظالمين من أنصار ))وقوله:  . كافرون هم الظالمون ))(( والوقال تعاىل:  ))

إنه إظهار يف موضع اإلضمار يعين مبعىن أنه لو كان يف غري القرآن لقيل: إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه 

من أجل أن   موضع اإلضماراجلنة ومأواه النار وما له من أنصار ؟ ميكن ، ميكن أن يقال هذا ؛ لكن أظهر يف

ينسحب من هؤالء وصف الظلم أي أم ظلموا ، ومن أجل التعميم أي أن النار ليست هلؤالء فقط بل لكل 



أي من مانعني العذاب عنهم ؛ ألن الناصر هو  (( من أنصار ))وقوله:  (( وما للظالمين من أنصار ))ظامل 

آلية الكرمية: نص صريح يف كفر الذي قالوا إن اهللا هو املسيح يف هذه ا الذي مينع العدو عنك ويساعدك عليه .

فإن  (( لقد كفر ))ومن فوائدها: توكيد احلكم مبا يدفع الشك ؛ لقوله:  . (( لقد كفر ))ابن مرمي ؛ لقوله: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن ألفاظ القرآن الكرمي يؤتى ا  اجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات: القسم ، و الالم ، وقد .

غالبا حبكم عام ، قصدي أحكام القرآن يؤتى ا غالبا حبكم عام ؛ مبعىن لو شاء اهللا تعاىل لقال: لقد كفر 

يل سواء كانوا من بين إسرائ (( لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو المسيح ابن مريم ))النصارى ؛ لكن اهللا قال: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ال كفر إال بعد قيام احلجة ؛ بناء على أن  الذين هم النصارى أو من غريهم .

(( وقال المسيح يا بني إسرائيل حالية يعين أم كفروا وقد بني هلم األمر  (( وقال المسيح ))الواو يف قوله: 

على غريه غري مقبول ؛ ألم ادعوا أن اهللا هو املسيح وعيسى بن  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن إقرار اإلنسان . ))

فأنا ليست إهلا تعبدونين بل أنا وأنتم على حد سواء كلنا  (( اعبدوا اهللا ربي وربكم ))مرمي أنكر ذلك، قال: 

سالم، حيث ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: املنقبة والشرف العظيم للرسل عليهم الصالة وال مربوبون هللا عزوجل .

(( وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا اهللا ربي وربكم أنكر عيسى أن يكون هو اهللا يف هذه اجلملة العظيمة: 

وهذا مقام الرسل وأتباعهم الذين ال يريدون العلو يف األرض وال الفساد ، وانظر إىل قول الرسول عليه الصالة  ))

: ( أجعلتني هللا نداء ؟ بل ما شاء اهللا ل أقر هذا ؟ ال، أنكر وقالوالسالم حني قيل له: ما شاء اهللا وشئت ؛ ه

) وهكذا أتباع الرسول عليهم الصالة والسالم ال يريدون من الناس أن ينزلوهم فوق منزلتهم اليت أنزهلم اهللا  وحده

 لخلق وتواضعا للحق .عزوجل بل إن أتباع الرسل كلما أنعم اهللا عليهم باإلتباع ازدادوا تواضعا ، ازدادوا تواضعا ل

أن الرسل عليهم الصالة والسالم يأمرون بعبادة اهللا يف كل  من فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب العبادة يعين مبعىن

ومن فوائدها: إقامة احلجة على أهل الشرك ، حيث أشركوا مع أنه  . (( اعبدوا اهللا ربي وربكم ))ملة ؛ لقوله: 

ن يف الربوبية إطالقا ، فهي ال تسمع وال تبصر وال تنفع وال تضر ، أموات غري رم وأن األصنام ليس هلا شأ

ومن فوائد اآلية الكرمية: االستدالل امللزم للخصم وأنه ينبغي لإلنسان عند اادلة أن يتبع أوضح األدلة  أحياء .

ا اهللا ما لكم من إله غريه ؛ مل يقل مثال: اعبدو  (( اعبدوا اهللا ربي وربكم ))وأشدها إلزاما للخصم ؛ لقوله: 

(( يا أيها الناس إلزاما هلم بعبادته ألم يقرون بالربوبية ؛ وهذا كقوله تعاىل:  (( اعبدوا اهللا ربي وربكم ))قال: 

إلزاما هلم بالعبادة ألن اهللا هو  (( اعبدوا ربكم ))فقال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم )) 

حيكم فيهم وحيكم بينهم . ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال حظ لعيسى يف األلوهية  الذي خلقهم وهو الذي

يف الربوبية ؛ فعيسى بن مرمي ليس له حق  (( ربي وربكم ))هذا يف األلوهية ،  (( اعبدوا اهللا ))والربوبية ؛ لقوله: 



ذا نعرف ضالل أولئك ؟ كذلك ؛ و يف األلوهية وال يف الربوبية ؛ وغريه من الرسل ؟ كذلك ؛ وغريهم من الناس

القوم الذين يدعون أن أوليائهم هم الذين يدبرون الكون وهم الذي يصرفونه ؛ وأم على ضالل مبني ـ نسأل اهللا 

(( أنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الشرك موجب للخلود يف النار ؛ لقوله:  العافية .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ال مأوى للخلق إال  . أواه النار وما للظالمين من أنصار ))عليه الجنة وم

أحد أمرين: إما اجلنة ؛ وإما النار ؛ ما فيه شيء وسط كما أنه ليس بعد احلق إال الضالل وليس بعد اإلميان إال 

فإن قال قائل:  أي ومنهم سعيد . )) (( منهم شقي وسعيدويف اجلزاء:  (( فمنكم كافر ومنكم مؤمن ))الكفر 

فاجلواب سهل، نقول: أصحاب األعراف  ماذا تقولون فيما جاء يف القرآن الكرمي من أصحاب األعراف ؟

حيبسون على قدر ما يشاء اهللا ، حمبوسون على حسب ما تقتضيه حكمة اهللا ومآهلم إىل اجلنة كما قال عزوجل: 

ؤالء ـ أعين أصحاب األعراف ـ مآهلم إىل اجلنة ، فليس للخلق إال فصار ه (( لم يدخلوها وهم يطمعون ))

  داران فقط: النار أو اجلنة ؛ وهلذا قال السفاريين رمحه اهللا يف عقيدته:

  كل جنة    في دار نار أو نعيم جنة وكل إنسان و                               

ن قدريا ؛ بل نقول يؤخذ من هه اآلية الكرمية: أن التحرمي ومن فوائد اآلية الكرمية: أن التحرمي يكون شرعيا ويكو 

يعين حترميا قدريا ال شرعيا ألنه ليس باختيار  (( فقد حرم اهللا عليه الجنة ))يكون قدريا ؛ وجهه ؟ قوله: 

 : (( حرمت عليكم الميتةوهل يرد التحرمي على وجه التحرمي الشرعي ؟ اجلواب نعم ، ومنه قوله تعاىل اإلنسان .

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات اجلنة  ) .(( أحل اهللا البيع وحرم الربا )ومنه قوله:  والدم ولحم الخنزير ))

ومن فوائدها: أن املثوى األخري للخلق هو إما  . (( حرم اهللا عليه الجنة ومأواه النار ))وإثبات النار ؛ لقوله: 

 خري بل هي زيارة ميكث فيها الناس ما شاء اهللا حىت تقوم الساعة .اجلنة وإما النار ؛ وأما القبور فليست مثوى األ

وقد جاء ذلك  (( وما للظالمين من أنصار ))ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل أن الشرك ظلم ؛ لقوله: 

ال ناصر ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الظاملني  . (( إن الشرك لظلم عظيم ))صرحيا يف القرآن الكرمي ، فقال: 

ـ حرف جر زيد إلفادة كما يعرفه أهل اللغة العربية هنا ـ  و" من "  (( وما للظالمين من أنصار ))هلم ؛ لقوله: 

فإن قال قائل: كيف يستقيم هذا النفي املؤكد مع أن الكفار قد ينصرون واملشركون قد ينصرون  العموم والتوكيد .

(( إنا لننصر رسلنا فاجلواب أن هذا نصر مؤقت قد ليبتلي اهللا به املؤمنني وليس نصرا دائما ، قال اهللا تعاىل:  ؟

 (( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ))وقال تعاىل: والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد )) 

ميكن أن يتناصر الكفار يف دفع العذاب عنهم يوم القيمة ؛  وال (( كلما دخلت أمة لعنت أختها ))وقال تعاىل: 

(( مث قال اهللا تعاىل:  وحينئذ ال إشكال ألن النصر الذي حيصل هلم نصر مؤقت يريد اهللا به أن ميتحن املؤمنني .



آلية هؤالء طائفة أخرى من النصارى ، النصارى الذين حتدث عنهم ا لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة ))

يعين أن املسيح واهللا رب العاملني واحد ؛ هؤالء  (( إن اهللا هو المسيح ابن مريم ))األوىل ماذا قالوا ؟ قالوا: 

(( وإذ ثالث ثالثة من هؤالء الثالثة ؟ ذكرهم اهللا تعاىل يف هذه السورة:  (( إن اهللا ثالث ثالثة ))غريهم ، قالوا: 

إذا كان إهلني من دون اهللا  لناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا ))بن مريم أأنت قلت لاقال اهللا يا عيسى 

، والقرآن يفسر  واهللا ثالث ثالثة ؛ إذا ثالث ثالثة هم: اهللا ، واملسيح ، وأمه ، هؤالء هم الثالثة فسر ذلك القرآن

وإن كان قد يكون  بعضه بعضا ؛ وأما ما قيل إنه االبن واألب وروح القدس ، ففيه نظر يعين ال نفسر بالقرآن

 (( وما من إله إال إله واحد ))قال اهللا تعاىل:  منهم أو من املتأخرين منهم من يقول إنه هؤالء هم الثالثة .

(( وما من إله إال إله متعني ؟ متعني ؛ ألنه لو وصل لفهم املخاطب أن قوله:  (( ثالث ثالثة ))الوقوف على 

هذه مبعىن " ال إله إال اهللا " لكن ختتلف عنها  من إله إال إله واحد )) ؛ (( ومامن قول هؤالء الكفار  واحد ))

يف اإلعراب ؛ مثال نقول: ما نافية ، ويكمل اإلعراب اإلعرابيون ؟ " ما " نافية ، و" من " حرف جر زائدة ؛ 

آخره منع من  أليش زائدة ؟ يعين زائد إعرابا مفيد معىن؛ " إله " مبتداء مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على

ظهورها اشتغال احملل حبرف جر الزائد ؛ و" إال " أداة االستثناء، و" إله " خرب ؛ البد تقول استثناء وال نقول " 

إال " أداة حصر ؟ أي نعم أداة حصر؛ و" إله " خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، و" واحد " 

وهذا  (( وما من إله إال إله واحد ))بقوله:  (( إن اهللا ثالث ثالثة ))أبطل اهللا هذا القول يعين قوهلم:  صفة .

وال ميكن  (( وما من إله إال إله واحد ))خرب من أصدق املخربين ، خرب مؤكد مباذا ؟ حبرف اجلر الزائد وباحلصر 

ك أيضا بني يف آية أليس اهللا قال هكذا ؟ وكذل (( لو كان فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا ))أن يكون أكثر من إله 

(( لذهب كل إله بما يعين لو كان كذلك  (( ما اتخذ اهللا من ولد وما كان معه من إله إذا ))أخرى يف قوله: 

... مبا خلق وكل إله أن تكون  يعين إذا فرض كل خلق ولعال بعضهم على بعض سبحان اهللا عما يصفون ))

ينهم القتال عال بعضهم على بعض ، أحيانا يعلوا هذا وأحيانا األلوهية له البد أن يقع بينهم القتال وإذا وقع ب

يعلوا هذا ، ومن املعلوم أن العايل هو املستحق أن يكون إهلا وحده وأن املعلو عليه ال يستحق أن يكون إهلا ؛ 

أن وانظر اآلن لو خرجتم يف سفر وأمرمت زيدا وعمروا، كالهم أمري ويش يكون ؟ فوضى واضطراب وال ميكن أبدا 

مؤكد أكد  (( وما من إله إال إله واحد ))اآلهلة متعددة ، لو تعددت لفسدت الدنيا كلها ؛ وهلذا قال: تكون 

(( وإن ينتهوا عما يقولون ليسمن الذين كفروا  ؛ من هو ؟ اهللا عزوجل . (( واحد ))ذلك الوحدانية بقوله: 

  هذا فيه إشكال يف اإلعراب . منهم عذاب أليم )) (( وإن لم ينتهوا عما يقولون ))



شيخ بارك اهللا فيك ! قلنا يف أصحاب األعراف أم استوت حسنام وسيئام فيحبسون يف مكان  السائل :

  بني اجلنة والنار فهل نأخذ من هذا أن من زادت له سيئة واحدة البد أن يدخل النار ؟

ىل النار وال إشكال فيه ؛ ومن هلم سيئات زائدة ال ، الناس أقسام: من هلم سيئات بال حسنات هذا إ الشيخ :

، مستحق وال يلزم وقد ينجو  على احلسنات ، هلم سيئات وحسنات وسيئات زائدة فهذا مستحق لدخول النار

من النار بشفاعة ألن من أصول أهل السنة واجلماعة قسم الشفاعة فيمن استحق النار أال يدخلها ؛ وقسم ثالث 

ات ؛ هؤالء هم أصحاب األعراف ال يدخلون النار وال يدخلون اجلنة؛ والسقم الرابع من تساوت حسنام السيئ

ترجحت حسناته على السيئات ، هذا ال يدخل النار ويكون من أهل اجلنة ؛ هذه أربعة أقسام ال خيرج الناس 

  عنها .

  هل ميكن أن نقول وقسم عنده حسنات بال سيئات ؟  السائل :

  ؟ أي نعم ؛ من  الشيخ :

  ااألنبياء ،  السائل :

ميكن أن نقول الرسول عليه الصالة والسالم أخرب اهللا أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وحينئذ  لشيخ :

  يالق اهللا عزوجل يوم القيمة حبسنات وال سيئات ؛ فتكون األقسام مخسة .

  فهل هذا النظر منهم نوع من العذاب هلم ؟قلنا إن أصحاب األعراف ينظرون إىل أهل اجلنة والنار  السائل :

مبا يدل على أم ال يريدون  (( وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ))أي معلوم وهلذا قال:  الشيخ :

؛ بغري (( قالوا ربنا ال تجعلنا مع القوم الظالمين )) النظر إليهم لكن تصرف األبصار صرفا قهريا ، إذا صرفت 

  (( إذا صرفت )) .اختيار يصرفون ؟ هذا ظاهر القرآن 

(( أأنت قلت للناس وقوله:  (( لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة ))هل يتعارض قوله تعاىل:  السائل :

  ؟اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا )) 

  ون باهللا عزوجل ويقول اآلهلة ثالثة .ال ال، إهلني من دون اهللا يعين مع اهللا ؛ ألن النصارى يقر  الشيخ :

  ليس كفر أكرب ؟ (( لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة ))ما رأيكم فيمن يقول إن قوله تعاىل:  السائل :

ال ال ، غري مقبول ، أقول ال يقبل هذا الكالم ، الكفر شرعي ولغوي ؛ فأصل الكفر يف اللغة من السرت  الشيخ :

؛ الذي يقول إن من قال إن اهللا ثالث ثالثة غري كافر هو كافر ؛ أيش هذا ما عندك عقل وال عندك علم ؟ 

قال  (( ال تقربوا الزنا ))إذا قال واحد  سبحان اهللا ؛ ال حىت بالتأويل يا شيخ ؟ ما فيه تأويل وإذا أول اإلنسان

  املراد ال تقربوا النكاح بعقد صحيح نطيعه ؟ ال، اترك هذه االحتماالت .



(( أجعل اآللهة إلها واحدا إن هذا لشيء املشكلة واقعة حىت الكفار للرسول عليه الصالة والسالم :  الشيخ :

  . عجاب ))

  واألكرب ؟ما الفرق بني الشرك األصغر  السائل :

الشرك األصغر ـ بارك اهللا فيك ـ ال يوجب اخللود يف النار ؛ لكن هل هو داخل حتت املشيئة يعين إن  الشيخ :

حيتمل أن يكون  (( إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ))شاء اهللا غفر لصاحبه أو ال ؛ فيها احتماالن؛ فقوله تعاىل: 

(( إن اهللا ال ك األصغر البد له من توبة ؛ وحيتمل أن يكون املراد املراد الشرك األكرب واألصغر ، وأن يكون الشر 

(( إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه الجنة يعين الشرك األكرب الذي قال اهللا فيه:  يغفر أن يشرك به ))

  .ومأواه النار وما للظالمين من أنصار )) 

ا إن اهللا ثالث ثالثة وما من إله إال إله واحد وإن لم (( لقد كفر الذين قالو أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

أفال يتوبون إلى اهللا ويستغفرونه واهللا غفور رحيم ما ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم 

المسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام انظر كيف يبين لهم 

م انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون اهللا ما ال يملك لكم ضرا وال نفعا واهللا هو السميع اآليات ث

العليم قل يا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم غير الحق وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا 

  . ))وضلوا عن سواء السبيل 

وظين أننا تكلمنا  (( لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة )): أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تعاىل

ماذا يؤكد  ثالث توكيدات: القسم املقدر ، الالم ، وقد . فيها تأكيد ؟ (( لقد كفر الذين قالوا )) على اآلية .

  اهللا تعاىل كالمه باملؤكدات مع أنه عزوجل أصدق القائلني ؟ 


